
1. Aanvrager/aanvraagster
a. Achternaam a.
b. Voornamen (voluit) b.
c. Beroep c.
d. Geboortedatum en -plaats d.
e. Adres, postcode en woonplaats e.

f. Telefoonnummer mobiel f.
g. Telefoonnummer vast zakelijk g.
h. E-mail adres h.
i. IBAN waarvan de huur moet worden afgeschreven i.
j. Burgerlijke staat (gehuwd/alleenstaand/

samenwonend/weduwe(naar)/geregistreerd partnerschap/gescheiden

j.

k. Datum burgerlijke staat k.

S.v.p. kopie ID-bewijs óf paspoort (geen rijbewijs), hierop zichtbaar de volledige voornamen, het BSN en foto doorgehaald 
en op de kopie aangeven "t.b.v. REBO Huurwoning", en kopie bankpas van IBAN onder 1.i. bijvoegen. Zie ook checklist.

2.
a.

 

c. Beroep c.

d. Geboortedatum en -plaats d.

e. Adres, postcode en woonplaats e.

f. Telefoonnummer mobiel f.

g. Telefoonnummer vast zakelijk g.

h. E-mail adres h.

i. Burgerlijke staat (gehuwd/alleenstaand/
samenwonend/weduwe(naar)/geregistreerd partnerschap/gescheiden

i.

j. Datum burgerlijke staat j.

S.v.p. kopie ID-bewijs óf paspoort (geen rijbewijs) hierop zichtbaar de volledige voornamen, het BSN en foto doorgehaald 
en op de kopie aangeven "t.b.v. REBO Huurwoning", en kopie bankpas van IBAN onder 1.i bijvoegen. Zie ook checklist.

3. Gezinssamenstelling
a. Aantal inwonende kinderen a.

b. b. Eventuele andere inwonenden

c. Huisdieren/muziekinstrument c. nee  ja, van welk soort?

Ondergetekende zoekt een huurwoning in (omgeving): 

Inschrijfformulier

REBO Huurwoning
Postbus 37, 6950 AA  Dieren 
Tel. 0313 - 490 280 / E-mail: huurwoning@rebogroep.nl

n  REBO Huurwoning
Zutphenseweg 29 C-3, 7418 AH  Deventer 
Tel. 0570 - 612 752 / E-mail: huurwoning@rebogroep.nl

n  REBO Huurwoning
Hanzeboulevard 18 3825 PH  Amersfoort 
Tel. 033 - 450 26 70 / E-mail: huurwoning@rebogroep.nl

n  REBO Huurwoning
Postbus 40056, 8004 DB  Zwolle 
Tel. 038 - 455 97 79 / E-mail: huurwoning@rebogroep.nl

n  REBO Huurwoning
Melissekade 63, 3544 CT  Utrecht 
Tel. 030 - 686 62 60 / E-mail: huurwoning@rebogroep.nl

Binnengekomen d.d. 

Max hp € ................................................................

(Dit gedeelte niet invullen)

Gegevens eventuele partner           
a. Achternaam
b. Voornamen (voluit) b.

         Man       Vrouw

   Man       Vrouw

leeftijd : jaar

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

A LS KvK 

P LS KvK 

UWV/AV

UWV/AV
VV/HV

VV/HV

ID
ID

*aanvinken wat van toepassing is
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     REBO Huurwoning
Hogehilweg 17 F, 1101 CB  Amsterdam
Tel. 020 - 3038770 / E-mail: verhuur-amsterdam@rebogroep.nl



4. Heeft u of uw partner financiële verplichtingen?
Zo ja:
a. Hypotheeksom huidige woning  €
b. Som persoonlijke lening(en) €
c. Te betalen alimentatie p/mnd  €

5. Gegevens omtrent uw inkomen     loo loondienst zelfstandig    uitkering*     
* Indien zelfstandig:
a. Sinds wanneer? a.
b. Naam en vestigingsplaats bedrijf b.

 S.v.p. door accountant goedgekeurde recente jaarrekening en KVK uittreksel bijsluiten. Zie ook checklist.

 Indien in loondienst:
a. Naam werkgever a.
b. Adres, postcode en woonplaats b.
c. Telefoonnummer c.

S.v.p. UWV verklaring [verzekeringsbericht] zonder BSN (gratis opvragen via MIJN UWV en certificaat zonder BSN 
aanklikken) én 1 recent bankafschrift met loonstorting bijvoegen, met tenaamstelling IBAN zichtbaar. Zie ook checklist.
Indien uitkeringsgerechtigd:
a. Sinds wanneer? a.

b. Wat voor soort uitkering? b.

S.v.p. kopie bewijsstukken bijvoegen. Zie ook checklist.

6. Bruto inkomen per maand
Aanvrager	 Partner 

E

E

E.		
Andere bronnen van inkomsten (alimentatie, eigen vermogen, e.a.)		
S.v.p. bewijsstukken bijvoegen. Zie ook checklist.

7. Gegevens over huidige woonruimte
a. Huidige woonruimte a. koop huur 

b. Type woning b. eengezinswoning

d. Maandlast, exclusief servicekosten d. €
e. Naam eigenaar/beheerder e. te
f. Wat is de reden van uw verhuizing? f.

8. Omschrijving verlangde woning
a. Woonplaats a.

b. Voorkeur wijk/straat b.
c. Type woning? c. eengezinswoning  appartement                    geen voorkeur*
d. Aantal slaapkamers? d.
e. e.Wilt u, indien aanwezig, tevens

een garage huren?

f. f. €  per maand  incl.  excl. servicekostenWat is de maximale huurprijs die u
wenst te betalen?

g. Huuringangsdatum  g.     z.s.m.   vanaf datum* 

9. Algemeen
a. a. ja      neeBent u ingeschreven als woningzoekende?

Zo ja, waar en sinds wanneer? in de gemeente  sinds

b. ja       neeHebt u reeds eerder een woning van ons gehuurd?   b.
Zo ja, waar en wanneer? adres periode 

c. c.Gaarne vernemen wij op welke wijze u met
REBO Huurwoning in contact bent gekomen.
Is dit via:

n    advertentie krant internet            REBO-website           Funda

     familie/kennis gemeente
     anders, nl.

ja nee

Verkoopwaarde € 

Betaling per maand €

  inwonend*

appartement anders, nl.*

*aanvinken wat van toepassing is
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 S.v.p. voeg verhuurders-/hypotheekhoudersverklaring bij.



Algemene bepalingen:

1. Deze inschrijving vervalt 1 jaar na de inschrijfdatum, tenzij binnen die termijn om handhaving van de inschrijving is verzocht. Aan deze inschrijving kan
uiteraard geen enkel recht op een woning ontleend worden.

2. Uw inschrijving als woningzoekende wordt door ons bevestigd.

Kandidaten, welke wij niet kunnen helpen aan passende woonruimte krijgen per omgaande een afwijzend bericht.

3. Indien wij passende woonruimte voor u hebben gevonden, krijgt u hierover telefonisch of schriftelijk bericht.
U krijgt dan een aantal dagen de tijd om ons uw beslissing kenbaar te maken. Indien wij van u geen reactie ontvangen, wordt u na het vervallen van de
optiedatum automatisch uitgeschreven als woningzoekende.

4. De persoonsgegevens van huurder kunnen door verhuurder en de (eventuele) beheerder in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Alsdan is op deze

gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing uit hoofde waarvan een privacyreglement is vastgesteld.

5. In verband met de Wet op de Identificatieplicht dient u een kopie te verstrekken van uw geldig legitimatiebewijs, geen rijbewijs, maar paspoort of ID-kaart,
hierbij een kopie van de voor- en achterzijde van de ID-Kaart, BSN nummer doorhalen en noteren "t.b.v. REBO Huurwoning"

6. Alle gegevens, door u verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden geretourneerd.

ONVOLLEDIG INGEVULDE AANVRAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te hebben ingevuld, alsmede akkoord te zijn met bovengenoemde bepalingen.

Plaats, 

Handtekening aanvrager:

d.d. 

Handtekening partner:

7. Aanvullende stukken kunnen worden verlangd, waaronder uittreksel BRP, echtscheidingsconvenant. Of loonstroken, werkgeversverklaring en intentieverklaring,
indien de UWV verklaring onvoldoende inzicht geeft. Een Sanctie en PEP lijst check evenals een creditcheck kan onderdeel uitmaken van het toewijzingsproces.

......................................................................
(S.v.p. formulier ondertekenen)

........................................................................

8. Mocht uw inschrijving aanleiding geven tot een sterk vermoeden tot valsheid in geschrifte, doen wij aangifte i.h.k.v. onze meldplicht.

07/08/2020

S.v.p. formulier ondertekenen
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Checklist

Iedereen die zich inschrijft dient aan te leveren
In verband met de wet op de identificatieplicht, kopie geldig paspoort of voor- en achterkant identiteitsbewijs (geen rijbewijs) meezenden. 

Let op dat u hierbij uw pasfoto en het BSN doorhaalt en erop noteert "T.b.v. REBO Huurwoning".

Verklaring verhuurder/hypotheekverstrekker inzake uw betalingsgedrag uit het verleden (deze kunt u opvragen bij uw huidige huiseigenaar/

beheerder/hypotheekverstrekker). 

Ondertekend inschrijfformulier (ondertekening op pagina 3).

Bankafschrift waarvan de huur wordt betaald, naam en rekeningnummer dient zichtbaar te zijn, printscreen vanuit de app is onvoldoende.

Bent u in loondienst 

UWV verklaring en op verzoek loonstroken/werkgeversverklaring(en) ingevuld en ondertekend door werkgever, met firmastempel. 

Intentieverklaring van uw werkgever indien sprake is van een contract voor bepaalde tijd.

Bankafschrift met daarop de salarisstorting. Naam en rekeningnummer dient zichtbaar te zijn, printscreen vanuit app is onvoldoende.

Bent u uitkeringsgerechtigd / of met pensioen / of ontvangt u AOW 

Kopie meest recente jaaropgave(n) AOW en/of pensioenuitkering(en).

Kopie laatste betaalspecificatie van uw uitkering/pensioen/AOW.

Kopieën bankafschrift waarop de 3 laatste stortingen van uw uitkering/pensioen/AOW zichtbaar zijn. 

Kopie schrijven van uitkeringsinstantie met daarin de maximale looptijd van uw uitkering genoemd.

Bent u ondernemer

Uittreksel Kamer van Koophandel maximaal 3 maanden oud. 

Door accountant goedgekeurde recente jaarrekening. 

Houdt u er rekening mee dat een waarborgsom c.q. bankgarantie van toepassing is.

Eventueel extra aanleveren op verzoek REBO Huurwoning

Pagina 1 en 2 van de voorlopige verkoopakte van uw koopwoning.

Kopie hypotheekjaaroverzicht.

Echtscheidingsconvenant/schrijven advocaat inzake alimentatieverplichting. 

Kopie bankafschift voorzien van eigen vermogen.

Uittreksel Basis Registratie Personen.

Arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring mocht uw UWV verklaring onvoldoende inzicht geven.

Let op: 

Om teleurstellingen te voorkomen dient u er op te letten dat uw officiële documenten actueel zijn en dat de inschrijving volledig is. 

Documenten dienen herleidbaar te zijn naar u als persoon. 

Wij ontvangen graag goede scans in PDF format zonder beveiligingscoderingen, en geen foto's van documenten.

Maak uw BSN op ieder document, zoals paspoort, loonstrook of jaarrekening, onzichtbaar. 
Dit geldt tevens voor uw pasfoto.
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